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Om „drittkasting"
RØDE GARDE
og vas

svarer
«Ungsosialisten» (SFU)

Ungsosialisten er forbannet.
Klassekampen og Røde Garde
har slengt dritt på SF under
valgkampen,
mener
de.
Spesielt fortørna er de over
forsida på siste Røde Garde
der det er en tegning som
framstiller Gustavsen som om
han er i tvil om han skal være
med på å stikke hull på en
ballong som forestiller Bratteli med Willoch og Lange
som små utvekster rundt øra.
Dette er altså »drittkasting»
fra vår side.
Men var det ikke sånn at SV
i hele valgkampen snakket om
Bratteli gutta som »arbeiderpolitikere» og at den eneste
måten å få en »arbeiderregjering» på var å stemme på
Sosialistisk
valgforbund?
Mener virkelig SFU at Arbeiderpartiets politikk de siste
50 åra har vært en politikk
for å forsvare arbeiderklassens
interesser? Antakelig ikke.
Men hvorfor da kalle Bratteli
en »arbeiderpolitiker» og ikke
en borgerlig som det han
egentlig er? Når Gustavsen

Månedens
PISSPRAT!

snakker sånn som han gjør,
framstiller jo tegninga noe
helt riktig, nemlig at Gustavsen er uvillig til å stikke hull
på Bratteli-ballongen.
Hvis dere oppfatter dette
som drittkasting, kan ikke vi
gjøre noe annet enn å
anbefale dere å forandre
denne politikken og slutte å
spre myten om at Arbeiderpartiet er et arbeiderparti.
En ting til. Det er kjedelig i
lengden å måtte lokke og lure
politikken ut av dere, men
endelig har dere prøvd å gi en
begrunnelse for hvorfor dere
ikke ville ha samarbeid med
marxist-leninistene ved valget
i år. Vi veit jo alle nå at den
virkelige grunnen er at dere
ønsker å starte nytt parti.
Men i Ungsosialisten kommer
dere med det
der om
ml-bevegelsens
»va kl ing».
Kjære SFU. Dere kaller dere
marxister. I marxismen er det
noe som kalles den materialistiske historieoppfatning som
bl.a. går ut på at politikken
må formes ut
fra den
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Slik far du tak i jenter
Intervjuer med 25 spreke lenter - 20 ar eh'an avbildet - team forteller
lem de tenner pa hos gutter

1410 Kolbotn. Tlf. (02) 80 24 90

Over 100 •knep•
Her er tare en smakebit på
det boken gir deg innsikt i:
* Hvor skal du .sjekke.
jenter?
*Hvordan skal du •sjekke•
jenter?
*Når vil jenter bli kysset?
* Hvordan virker komplimenter på en kvinne?
* Hvor og hvordan vil en
kvinne helst bli forført?
*Hvordan kan beskjedenhet
gjøres til en fordel?
* Kan en unngå å gjøre en
kvinne nervøs og usikker?
*Bor en mann bruke
kondom?
*Hvordan forestiller kvinner
seg det perfekte samleiet og stunden etterpå?

Rett-på-sek intervjuer
med 25 vakre piker

Kvinnene venter

JA-FORLAGET A/S

Du kan lå tek i jenter overalt
Du klarer deg kanskje bra på
en lest. i et danselokale eller
etter at du er blitt introdusert
til en kvinne. Men hva med
alle de tilfeldige du moter på
toget, på gaten, i butikken
eller på tur i skog og mark?
Har du sikkerhet og innblikk
nok til å mestre en slik sau.
stort? Tor du gå rett på sak slik hun vil du skal? Hvis ikke
- denne boken forteller deg
det du har bruk for å vite. Du
vil bli forbløffet over de resultater du vil oppnå - til glede
for deg selv og mange kvinner.

Delte tror vi er boken tusener
av menn i alle aldre har ventet
på. Kanskje også du er blant
alle de menn som ønsker å
få kontakt med noen av de
mange vidunderlige kvinnene
som passerer deg på gaten
hver dag, men du mangler
kanskje motet og evnen som
skal til for å få kontakt med
dem. Vi kan gi deg den trosten at du er ikke alene om a
ha dotte problemet, men felles
problem er en mager trost.
Bedre er det at det lar seg
gjøre å overvinne den mangel
På Selvsikkerhet som ofte er
kjernen i problemet. Det er
faktisk et spørsmål om teknikk - eller teknikker.

I denne sensasjonelle boken
forteller 25 vakre piker av den

du ønsker å komme i
typen
kontakt med om sitt syn på å

på ditt første trekk

bli erobret. Mange vil nok bli
overrasket over del de forteller. Det stemmer liksom ikke
med del moderne syn på kvintren. Nå som for gjelder det
nemlig at kvinnen hungrer
etter å bli erobret av mannen.
Ikke alle mener det samme,
men det er tydelig at visse
trekk ar leites. Dette kan du
lære av. og en ting kan du
være forvisset om: Hvis du
bare vet hvordan du skal gå
Iren, slk tusener av vakre
kvinner klar til a bli erobret.
Kvinnene venter
på ditt forsto trekk
De fleste menn mislykkes i sitt
forhold til kvinner fordi de er
lor tilbakeholdne cg forsiktige Kvinner sil erobres. og t,i
rette fordres den rette blanding av pågåenhet og varsomhet. Kvinner venter at
mannen lar et initiativ - det
rsiorer selve mannen i ham.
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Slik får du tak i jenter• er spennende og avslørende lesning.

100 alder med 21

sløre fotos for leten ler. 24.50.

Begynn et mer innholdsrikt
liv - !DAG
Slos ikke bort gode ar cg
verdifull tid. Send inn kupongen nedenfor idag cg ta fatt
med en gang. Det er ingen
grunn til å stille bak i køen
når de vakre jentene melder
seg. Det er ikke utseende det
kommer an på. Troen på deg
selv er alfa cg omega. Og det
vil denne boken gi deg.
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RØDE GARDE
Avisa til RØD UNGDOM
Boks 6179, Etterstad, Oslo 6.
Postgiro 20 60 68.
Abonnementspris kr. 12 pr. år.
RØDE GARDE kommer ut med
9-10 nr. i året.
Redaktør og ansvarlig utgiver:
Erling Maartmann-Moe

Vi vil
også svare
US: "Har du noen gode råd til andre som vil reise ti l Hellas ?"
"Ja, jeg tror det lønner seg å reise til et lite sted og bo der en stund.
Da har du bedre sjanser til å bli ordentlig kjent med noen. Det er først
når du har vært sammen med en gr.,
ker i flere dager, at hun er villig til
å fortelle deg oae om landet sitt "

Ut fra dette gikk vi inn for
enhet ved valget i år, men vi
har akkurat det samme synet
på det å stille til valg og på
parlamentarisk arbeid som vi
hadde i 1969 og -71. Det er
situasjonen i Norge som har
forandra seg, ikke ml-bevegelsens politiske linje for valg.
Slutt med det våset om
ml-bevegelsens »vakling».

Boken som alle gutter mellom 16 og 80 bor lese

nen. Nå som for gjelder det
nemlig at kvinnen hungrer
etter å bli erobret av mannen.
Ikke alle mener det samme,
men det er tydelig at visse
trekk er felles. Dette kan du
lære av, og en ting kan du
være forvisset om: Hvis du
bare vet hvordan du skal gå
frem. står tusener av vakre
kvinner klar til å bli erobret.

De fleste menn mislykkes i sitt
forhold til kvinner fordi de er
for tilbakeholdne og forsiktige. Kvinner vil erobres, og til
dette fordres den rette blanding av pågåenhet og varsomhet. Kvinner venter at.
mannen tar et initiativ - det
avslorer selve mannen i ham.

konkrete situasjonen en står i.
Mye har forandra seg i Norge
siden ml-bevegelsen boikotta
valget
i
-71.
1969
og
EEC-kampen har gitt en
foreløpig seier, AP har ennå
mer avslørt seg som det det
er, et borgerlig parti, folk er
på vei mot venstre, også SF.
Vi har nok å kritisere dere
for, men vi mener at et
samarbeid mellom alle til
venstre for AP-ledelsen ville
vært viktig og riktig for å
stille et samlet alternativ til
Bratteli-politikken i valget.
Og sist, men ikke minst,
ml-bevegelsen har blitt sterk
nok til å stille sjøl.

Vi skulle akkurat til å si takk for
praten, da Marianne kom på enda
en ting: "Dere må skrive at jeg
ikke har noe mot grekerne. Alle
de vi møtte, var vennlige og greie.
Og det er jo ikke deres feil at NATO
innførte diktatur der i 1967."
Vi har klipt dette sitatet fra et
intervju
Ungsosialisten (SFUs
avis) hadde med en som hadde
reist med Interrail til Hellas. Vi
har også lyst til å svare på
Ungsosialistens spørsmål:
US: »Har du noen gode råd til
andre som vil reise til Hellas?»
— Vi: »Det fins bare ett godt
råd til andre som vil reise til
Hellas: Tenk deg om en gang til.
Boikott Hellas! »
Turistene
forsyner
fascist-juntaen i Hellas, som i Spania,
med nødvendige utenlandske penger. Dessuten bruker juntaen den
store turiststrømmen i propagandaen sin.
Progressive spanjoler og grekere
her oss holde oss unna disse
landene. Vi bor vise hva internasjonal solidaritet er ved å følge
oppfordringen.
Vi vet at Ungsosialisten er enig
med oss i at Hellas og Spania er
fascistiske diktaturer. Vi håper
derfor at de vil gå sammen med
oss i å oppfordre Interrailere til å
boikotte disse statene.

HUSK BUNNOPPGJØRET

SPECIAL - «F. C. den LJAN>
DÆLENENGEN i dag kl. 18.00
Røyking tillatt under hele kampen.

Annonse i Dagbladet
17. september.
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Postverket tar
ÅGERLEIER

for hybler
»Enhver som har besøkende eller måtte ta imot besøkende
etter kl. 23.00 om kvelden, må regne med å bli rapportert,
eventuelt bli utvist, høyt bruk av radio/stereoanlegg likedan.»
Dette er en av de reglene som unge arbeidere i postverket får
lagt foran seg når de flytter inn i et av postens hybelhus. For å
kontrollere har vaktmesteren nøkkel til alle hyblene, og denne
blir benyttet hver kveld. Dette reglementet på toppen av ei
høy leie, har fått folka her til å reagere.
Vi har fått lov til å intervjue en av beboerne i hybelhuset. Av
frykt for utkastelse, som foregår på dagen, vil han ikke at vi
skal trykke navnet hans. Vi får heller ikke plass til alle de
sakene han tok opp her i dette nummeret, men vi skal følge
dem videre med støtte for deres krav som er: Mindre husleie.
Bedre vaske- og sanitærmuligheter. Vekk med umyndiggjørende reglement.

dobbeltrom, ett er enkeltrom.
Alle vi ni skal dele et kjøkken
på ca. 12 kvm. Der er det et
spisebord med to stoler, en
benk, kjøleskap, og ikke noe
utstyr utenom en steikepanne
og et par kjeler, ikke noe
bestikk heller. Hvis en stabler
inn to mennesker på toppen
av dette er det ikke plass til
flere, de sju andre får stå på
gangen.
Vi har både toalett og dusj,
men begge disse rommene er

litt over 20 kvm.
— Hva har dere gjort med
dette.
— Vi begynte å snakke om
det først for ei uke siden. Det
var fordi vi kom i kontakt
med noen folk i samme
bygningen med lik leilighet
som den vi bor i. De
prisnemnda og fikk ei leie på
282 kr. Sammenlagt betaler vi
for samme leilighet 3204 kr.
Vi mente dette var en litt stor
forskjell så vi tok en telefon

Leilighet til 3204 kr. — Kjøkken til 9 personer?

— Jeg kommer egentlig fra
Trondheim og er snart atten
år gammel. Jeg så en annonse
i avisa om at postverket tok
inn folk og at de skaffet
bolig, og fordi det var
vanskelig å få jobb der oppe
så reiste jeg nedover. Annonsen fortalte at lønna var
ganske god og at vi i tillegg
skulle få et beordringstillegg
på ca. 3800 kr. i løpet av ett
år. Det de ikke sa var at dette
tillegget måtte betales tilbake.

— Da jeg kom hit til Oslo
fikk vi lagt foran oss et
skjema om innkvarteringen.
Dette skreiv vi under på og
ble så kjørt opp på dette
stedet. Da fikk vi vite at vi
hadde samtykket i å bo her,
og hvis vi ikke ville, så hadde
jo posten skaffet oss et sted
slik at da måtte vi finne noe
nytt sjøl.
— Vi bor i en leilighet som
er delt opp i hybler, 9 folk
bor her i alt, 4 av rommene er

3 kvm. store. Så vidt jeg vet
har ingen av gutta brukt
dusjen, det er det ingen som
orker. På toalettet er det
vask, men den er så liten at
du knapt får vasket hendene.
Vi har en vask til på gangen,
men den er som regel full av
sokker og sånn for det er dent
eneste muligheten vi har til å
vaske klær.
For denne luksusen betaler
vi 356 kr. i mnd. hver. Dvs.
712 kr. for et dobbeltrom på

Stilling ledig

Det er ikke noe nytt for oss
at den norske klassestaten
ikke liker progressive og revolusjonære organisasjoner, men
makan til krumspring som
staten har gjort nå, er det
lenge sida vi har hørt om.
Rød
Ungdom-laget og
FNL-gruppa på Ringerike
søkte kommunen om bevilgning til studievirksomhet. Det
gjorde Unge Høyre, Senterungdommen og Kristelig
Folkepartis ungdom også.
Disse fikk 600-700 kroner
hver. Det fikk ikke de to
andre laga. På tross av at et
medlem av kommunestyret
hadde hevda at Rød Ungdom
og FNL-gruppa var de mest
aktive laga i distriktet og at
en ungdomskomite hadde
gått inn for 300 kr. til dem

TIL ALLE RØD UNGDOM-LAG:

»Det var først og fremst
arbeiderungdommen
som
sviktet Arbeiderpartiet ved
stortingsvalg»,
kan
årets
arbeiderpartiavisa »Nordlys» i
Tromsø fortelle oss. Det står
også dårlig til med AUF i
byen, avisa utlyser faktisk en
aksjon for å lage et styre som
kan reise AUF på beina igjen.
»Aksjon for nytt liv i AUF) er
startet av to ungdommer i
byen og »Nordlys» kan fortelle at de er meget optimistiske. De som skulle være
interessert i styrearbeid i
Tromsø AUF kan altså henvende seg til partikontoret,
No- rdlysbygget 5. etasje i
Tromsø. Lykke til!

til prisnemnda. Først støttet
de oss, men da de hørte at det
var postverket som leide
dette, fikk pipa en annen lyd:
da var de ikke villige til å
snakke med oss i det hele
tatt.
Det å starte husleiestreik er
i praksis umulig for leia blir
trekt direkte av lønna. Vi har
funnet ut at det eneste vi kan
gjøre er å organisere oss, og
da sette fram kravene våre
mot postverket.

KREV STØTTE
FRA KOMMUNEN
hver, ble saka oversendt departementet til »prinsipputtalelse». Tida gikk og uttalelsen kom. Penger kunne ikke
gis til »politiske organisasjoners generelle politiske virksomhet», sa den. Men det var
jo akkurat det som ble gitt til
de andre laga.
Vi er sjølsagt ikke imot at
de andre ungdomsorganisasjonene fikk penger, men det
eneste som skiller er at de tre
skulle bruke pengene til

borgerlig virksomhet, mens de
to skulle bruke dem til progressivt arbeid. Men det var
altså nok for departementet
til å tolke en lov helt forskjellig så og si over natta.
Vi oppfordrer alle lag av
Rød Ungdom til å søke kommunen om støtte, og vi går ut
ifra at det er en selvfølge for
andre demokratisk innstilte
organisasjoner å støtte oss i
denne saka.
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SL
Denne artikkelen innehoder en del opplysninger om
fascistiske organisasjoner i Norge. Slike opplysninger har
blitt offentliggjort før, ,, enkelte har trodd at de kan
stoppes ved å gå til represalier mot den eller de som får
sånt fram i lyset. De tar feil. Ethvert forsøk på å skade
den eller de som har ført disse opplysningene fram, vil
bare føre til at ytterligere materiale, som navn, bilder og
andre detaljer, fra vår fyldige dokumentmappe vil bli
offentliggjort.
lp

"NORSKE UNGEISCISTER
SIER TIDLIGERE MEDLEM AV » FRIHETSALLIANSEN » I INTERVJU MED RØDE GARDE
L

På ytterste høyre fløy dukker det nå og da opp organisasjoner med formål å »bekjempe kommunismen», »spre
lov og orden» og som gir
støtte
til
imperialismens
folkemord i Asia, Afrika og
Latin-Amerika.

To av dem heter »Frihetsalliansen» og »Komiteen for
Syd-øst-Asia». Den siste gir
støtte til Thieus marionetteregime og klappet for USAflyenes bombetokter over
Nord-Vietnam, — den første
har bl.a. disse program-

postene: »Norge bør omgående anerkjenne Rhodesia»,
må
»A bor t lovgivningen
ikke liberaliseres», »For å
stimulere arbeidslysten og det
private initiativ må den direkte beskatningen minskes
og beskatning av forbruk ut-

vides» og »Norge bør yte sitt
bidrag til den internasjonale
kamp mot kommunistisk
aggresjon overalt i verden».
»Røde Garde» har hatt en
samtale med en som tidligere
har arbeidet innenfor de to
organisasjonene.

— Hvordan kom »Frihetsalliansen» i stand?
Den ble startet for en 2
— 3 år siden og var en reaksjon på den dårlige moralen i
Unge Høyre og Unge Høyres
sviktende evne til å ta opp
konkrete emner og kjore dem
langt nok ut. Spesielt var
Unge Høyre slapp i forhold til
krigen i Vietnam og kolonikrigene i Afrika. Folk ble
også lei av week-end-turene til
Unge Høyre der de dro og
brukte tusenvis av kroner og
drakk seg fulle osv., og de ble
interessert i »Frihetsalliansen»
inntil de fant ut av Frihetsalliansen, — det var bare en
person vi kan kalle A. Han
klarte å skape publisitet rundt
Frihetsalliansen fordi han
hadde masse penger å strø
med og gjennom forskjellige
aksjoner.
Hvor kom pengene fra?
Den portugisiske ambassaden i Oslo. Det begynte
med at A skrev en og annen

artikkel i ABC-avisa som
støttet Portugals krigføring i
Afrika, og så ble han kontaktet av ambassaden. Han
ble jo invitert til middag dit
og fikk foretrede for ambassadøren osv., og fikk pengestøtte.

lom 35 og 50 000 må det ha
vært. Eksakt tall er det bare
A og ambassaden som vet.
A og en annen, B, fikk jo
også betalt en 3-ukers tur i de
portugisiske besittelsene. De
fikk reise, hotellopphold, —

Jeg satt i styret for
»Komiteen for Syd-øst-Asia».
Vi hadde kontorer i Wesselsgate 6 b sammen med ABCavisa og Frihetsalliansen.
Hvor mange var med i
denne »komiteen»?
I styret var vi 10 stykker
og vi hadde medlemmer over
hele landet. På det høyeste i
-69 var det kanskje 2000,
men det falt stadig folk fra.
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PENGER FRA
AMBASSADEN
— Veit du hvor mye det
kan dreie seg om?
— Det er umulig for meg
å si, men vi kan se på materialet som ble trykt for penger
derfra. Et spesialnummer av
ABC-avisa kostet 20 000, -det vet jeg sikkert. Så ga de ut
studieheftet
»Demokratisk
Afrika» i noen tusen eksemplarer og så »Advarsel . . .» i
jævelig stort opplag, — det ble
spredd over hele landet. Blant
annet brukte , de Anders
Lange-folk til å distribuere
dette her. Med andre trykksaker er det vanskelig å si
nøyaktig, men ett sted mel-

absolutt alt betalt av den
portugisiske regjering. Etter
den turen laget de et spesialnummer av ABC-avisa om
Afrika i 30 000 eksemplarer.
Men det ble aldri distribuert.
— Hvorfor ikke?
Da • dette materialet
skulle ut, så hadde A masse
penger, og så dro han til
London og senere til Spansk
Sahara, — han mistet interessen antakelig, — i hvert fall
kom ikke avisene ut. De ble
liggende i Wesselsgate 6 b, og
endte i papir-innsamlingen.
Det ble også trykt opp noen
tusen medlemskort, men det
fantes aldri noen virkelige
medlemmer.
— Hvordan kom du i kontakt med »Frihetsalliansen»?

ROYKBOMBER
Jeg husker før 1. mai 1971 så
skulle vi samle masse folk og
lage bråk og ha det litt moro,
som vi sa, og få tak i røykbomber og virkelig smelle til
og så ringte jeg rundt til alle
disse her gamle medlemmene,
men det var nesten ingen som
var aktive nok.
Hvor fikk dere tak i
roykbombene?
De var oppbevart på
ABCs kontor. Det er mulig B
og en person C fikk rekvirert
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ALLE ILLUSTRASJONENE PÅ DISSE
SIDENE ER HENTA FRA »FRIHETSALLIANSENS» EGNE PUBLIKASJONER
ELLER MATERIELL SOM DE DISTRIBUERER. DELVIS ER DETTE MATERIELLET FINANSIERT AV DEN PORTUGISISKE AMBASSADEN.
LEGG MERKE TIL SLAGORD SOM
»SMASH VIETCONG» ,HEFTET SOM
FORSVARER APARTHEIDPOLITIKKEN
I SØR-AFRIKA OG OPPROPENE OM
LOV OG ORDEN OG MOT KOMMUNISMEN.

ADVARSEL
SMITTEFARLIG SYKDOM
Spesielt utbredt i Østeuropa
og Asia. Årsak til millioner
av menneskers lidelser!
Sykdommens navn:

kommunisme
BE KJEMP DEN AKTIVT!
FRINETSALLIANSEN

Asoln

Østboks Z03

.1100.•

1310 Blommenholm

FÅR PENGER FRA
PORTUGALS AMBASSADE
dem da de drev og skulle vise
hvor lett det var å komme inn
i Forsvaret. Men jeg vet ikke
hvor de fikk dem fra.
Hvordan oppfatta dere
sosialistene?
Vi var ikke enige om
hvordan de skulle . . ., tas,
ikke sant? Vi hadde de moderate »gamlegutta» og så hadde
vi meg og en annen på den
andre siden. Vi hadde store
planer om å sprenge alt som
hette kontorer i luften. Engang, — det var natten til

DÅRLIG
SPRENGSTOFF
1. mai 1972, så var det like før
at denne bokhandelen Oktober i Teatergata holdt på å gå
til værs. Så ble det noe krøll
med sprengstoffet, så det ble
ikke noe av.
Hvordan ble arbeidet
drevet?
Når stemningen var oppe
fikk vi gjort en hel del. Person
D, en av de gamle »gutta» var
kasserer der, og det var tydelig at det ikke manglet på
penger.
Hvor fikk han 6em fra?
Det vet jeg ikke. Han
ville ikke si det, rett og slett.
Det var slik at det virket som
om han kunne få så mye
penger han ville. Det er mulig

en slags sammenheng med at
han har en ganske høy stilling
i Esso.
Dreiv »Frihetsalliansen»
med noe utover propaganda?
Vi. hadde et par møter
om å »sette i gang» noe, planla
når og hvor, men det ble aldri
noe av fordi ledelsen aldri tok
seg sammen.
Hva ville dere oppnå
med slike ting?
Jeg synes ikke det var
noe særlig smart med brannstiftelsen i Duplo-trykk, men
f. eks. å sprenge PRR-kontoret
i luften, — det ville vært fint.
Da ville en komme på førstesiden i alle aviser, ikke sant,
om vi tok på oss ansvaret, og
ville få veldig fin reklame,
muligens skremme bort de
PRR-gutta. Dessuten var det
en hel masse mennesker som
ville ha krig, som vil provosere fram en krig. De regnet
med at hvis vi tok kontoret til
PRR, så ville dere kanskje
sprenge Wesselsgata, ikke
sant, og så ville vi ha det
gående. For oss var det også
veldig viktig å få opp moralen
og sveise folk sammen, og
slike aksjoner ville hjelpe fantastisk på det.
Hva har skjedd med den
komiteen nå?'
Den er ikke formelt lagt

ned, men »Journalistkonsult»
har overtatt kontorene våre.
De utgir denne avisen »Kanal 73».
Hvorfor har du sluttet
med disse sakene?
Nei, — det er forskjellige
grunner. Noe har slike ting
som Watergate-saken betydd,
og Englands behandling av

Island under fiskerikonflikten. Dessuten har jegbegynt å
se at ting som tigerburene i
Vietnam og liknende ikke
bare er propaganda.
— Hvor står du politisk?
— Har ikke sluttet meg til
noe bestemt. Jeg vet ikke
hvor jeg kommer til å stå
senere.

RESPEKTEN FOR LOV OG
RETT BLIR STADIG

MINDRE
FORDI FORBRYTERNE
r

rne
pm'
MILDE
ui runMILDEaintiFFER
Forbrytere skal straffes, ikke dulles med av
psykologer. Lov og orden mål gjennomføres ved
hjelp av strengere straffereaksioner.
Straffene m6 gjøres tilstrekkelig harde til ot
forbryterne holder seg på den riktige siden av
loven. Stroffearbeld slå tos i bruk større utstrek
ising enn nå. I dog er skaffes, som oftest for
lite avskrekkende
Vi må komme bort fro den nåværende praksis
ot det skal tas mer hensyn til forbryterne enn
til resten av samfunnet.

LOV & ORDEN !
FRIHETSALLIANSEN
postboks 203
1310 Blommenholm
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Debatten fortsetter .. .

politikk og

trtigiint

sin overbevisning? — Jeg tror
ikke det er nødvendig fordi
Guds ord er også inspirasjon
p,. arbeid, men ikke en
e tode slik som dialektikken.
Det er således mulig for en
kristen å anvende marxismen
ved hjelp av Guds inspirasjon.
Selvsagt må kristne forkaste
læren om at en metafysisk
kraft ikke kan påvirke utvik-

lingen.
Jeg håper at flest mulig
kamerater vil diskutere disse
motsigelsene, for kristen ungdom er i ferd med å
radikaliseres, og da bør
kommunistene kunne presentere
klart sitt syn på
politikk/religion.
Kameratslig hilsen
»kristen, Risør»

til hverandres livssyn, og
Jeg tror »en av de kristne»
HVORFOR
fra Ålesund har rett når han begge gjør defor feil i sin
sier at det ikke er Guds analyse av motparten. I stedet
mening med oss at vi bare for å finne fram til hovedmotsigelsen, henger de seg
skal sitte på baken og godta
verden som den er. For at opp i ytre og tilsynelatende
ER SYND ,
uforståelige problemer, som
livet skal få noen betydning,
>Hvert menneske må underordne seg de rådende
f.eks. hvorledes kristen nestemå også vi kristne arbeide
myndigheter, for all autoritet har sitt utspring fra Gud,
kjærlighet kan forenes med
aktivt for å forbedre forholda
så at de myndigheter som utgår fra Ham, også er innsatt
klassekamp eller hvorledes en
på jorda. Det er således
av Ham. Den som da setter seg opp mot dem, står da
kristen kan være kommunist
enhver kristens plikt å ta
Guds ordning imot, og vil få sin straff De styrende er
når en ser på undertrykkinga
standpunkt til klassekampen.
ikke til straff for den gode, men for den onde gjerning,
av de kristne i Russland. For
Dessverre er det kommet
og vil du unngå skrekken for øvrigheten, skal du gjøre
min del er det slik at nettopp
fram unødig mange motdet som godt er. Da vil du få dens ros, for den er Guds
nestekjærligheten har tvunget
sigelser mellom kristne og
tjener til fremme av ditt gode. Gjør du derimot det som
meg til å ta stilling til
kommunister. Det må være
ondt er, skal du frykte, for den bærer ikke sitt sverd
klassekampen; og forfølgelforgjeves, men er Guds verktøy til straff over slike.
en oppgave for alle kommuDerfor er det altså nødvendig å underordne seg, ikke
sene i Russland har svært lite
nister, og særlig for oss
bare på grunn av straffen, men også for samvittighetens
med
sosialismen
å
gjøre.
kristne kommunister å beskyld. Er det ikke av samme grunn dere betaler skatt?
Jeg mener at hovedmotkjempe disse motsigelsene.
Det dreier seg jo om embetsmenn som i Guds tjeneste
sigelsen mellom kommuHva består så de relle
skjøtter sine plikter. La dem derfor alle få det du
nismen og kristendommen går
motsigelsene i? Er kommuskylder, skatt til skatteoppkreverne og avgifter til funkpå det livssynet Hegel reprenismen et tegn på anti-Krist?
sjonærene. Vis respekt for dem som har krav på det og
senterer og det som kommer
Er religionen en protestære til dem som er verdige.) Rom. 13, 1-7.
fram i Bibelen. — Betyr det at
holdning, en undertrykker,
Dette Bibel-sitatet fra en løpeseddel utgitt av Martyren kristen ikke kan anvende
kirkens Venners Studentgruppe i Oslo ser vi som et
eller et uttrykk for elendiginnlegg i den kristendomsdebatten som for tiden pågår i
den dialektiske materialismen
heten? Nei. — Både kristne og
Røde Garde.
kommunister kjenner for lite
uten å komme i konflikt med
iiimemiummirnsummemememoommimemmiliimmulieumulemmumementemeereummstwo
hva sentralstyret må gjøre og
studiebuker, blader, løpejobbe med. Dersom vi ikke
sedler o.l., og de kan spørre
får høre om en streik på et
om ting de lurer på, f.eks. om
gymnas eller en husokkupahva Rød Ungdom mener om
sjon, kan vi heller ikke sette i
forskjellige ting. Vi vil også
gang noe støttearbeid for den.
prøve å hjelpe til med å skaffe
RG: Kan folk snakke om
foredragsholdere til møter, og
alt i telefonen til kontoret?
hjelpe folk med tips og råd
Aksel: Nei. Vi veit at SIPO
når det er noe de lurer på
eller problemer de står oppe i.
avlytter telefonen, og sikkerhetspolitiet er interessert i
RG: Skal dere bare svare på
flest mulig opplysninger om
ting, eller vil dere gjerne at
progressive. Folk bør derfor
folk folk skal fortelle dere
ikke si så mange navn i
noe også?
Aksel: Hvis det bare blir telefonen eller komme med
enveiskjøring, vil ikke kon- opplysninger om hvor mange
medlemmer en er i Rød
toret bli noe bra redskap i
Ungdom-laget e.l.
kampen. Folk må ringe inn og
Postadresse: Rød Ungdom,
fortelle om aksjoner som er i
boks 33, Tåsen, Oslo 8.
gang og om andre ting som
Telefon: (02) 41 55 15 —
foregår der de bor. På den
spør etter Rød Ungdom.
måten kan vi få skrevet i
Adresse til kontoret: Tollavisene våre om det, og vi kan
bugt. 7, 3.etg. (inng. SkipperRG: Hvordan kan kontoret
bestandig være informert om
Røde Garde har slått av en
gata), Oslo.
være til hjelp for Rød
det som skjer. Det vil være en
prat med Aksel Nærstad,
Kontortid: mandag, onsdag,
Ungdom-lag eller progressive
kjempehjelp for ledelsen i
sentralstyremedlem i Rød
torsdag:
1330-1600
rundt
i
landet?
Rød Ungdom. Det er bare ut
Ungdom og leder for kontirsdag,
fredag:
1330-1800
Aksel:
Folk
kan
skrive
eller
ifra
det
som
skjer
rundt
toret.
lørdag: 1000-1300
ringe til oss og bestille
omkring at vi kan finne ut

gsn
otIllut

BRUK KONTORET AL
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Reaksjonen har slått til i
Chile. Allende er drept og
folkefrontregjeringa styrtet.
Flere hundre — hvis ikke
tusen er drept i kamper med
militærjuntaen som har overtatt alle viktige maktposisjoner i landet.
Denne situasjonen krever
aktiv solidaritet med Chiles
folk. Mange vil spørre seg:
Hvordan kunne dette skje, var
ikke Allende lovlig valgt,
hadde han ikke støtte i folket? Sto ikke også hæren på
Allendes side?
folkefrontregjeAllendes

kuppet overraskende. Visst
hadde Allende støtte i folket
og var lovlig valgt. Men viktige erfaringer i den internasjonale arbeiderbevegelsens
historie, som er oppsummert i
marxismen-leninismen,
ble
satt til side.
— Aktiv mobilisering og
væpning av folket for å
sikre
de resultater som
var oppnådd, og drive utviklinga videre.
Allende stolte på at regjeringa kunne ordne opp i
disse sakene uten aktiv
medvirkning fra folke-

Allende stolte på at hæren
skulle holde seg i ro, det
viste seg å være rein og
skjær ønsketenkning. Det
var bare et tidsspørsmål
om når hæren ville slå
tilbake.
Undertrykke reaksjonære
aktivt.
grupperinger
Fascistiske organisasjoner
som f. eks. »Fedreland og
frihet» opererte fritt med
væpna kamp mot Allendes
folkefrontregjering.
Det som har hendt i Chile
gir grunn til ettertanke hos
progressive og revolusjonære

Fredelig overgang
til MILITÆRKUPP
ring sto for noe bra. Den
tilførte imperialismen alvorlige slag ved å nasjonalisere
viktig industri. Den militærjuntaen som har tatt over nå
er en reaksjonær offisersbande som konsekvent vil
stille seg på utenlandsk
imperialisme sin side, og mot
det chilenske folkets interesser.
For marxist-leninister kom
ikke det reaksjonære militær-

massene. Deler av folkefrontregjeringa, særlig det
chilenske revisjonistpartiet, gikk aktivt mot
folkevæpning.
— Knuse det gamle statsmaskineriet. En hær bygd
opp av og for borgerskapet
er ubrukelig for en regjering og et folk som ønsker
sosialismen. Tvert imot må
den rives ned og en helt ny
folkehær bygges opp.

over hele verden, og ikke
minst i Norge.
Anarkister! Hva nå med
teorien deres om at det ikke
trengs noe statsapparat etter
revolusjonen til å undertrykke reaksjonære krefter
aktivt?
SF'ere og reformister! Det
er greit nok at en del av dere
har en ønskedrøm om at revolusjonen i Norge skal bli fredelig, men det er livsfarlig å

bygge politikken sin på denne
ønskedrømmen. Ja, men
Norge har jo så demokratiske
tradisjoner, vil en del si. Men
er det noen vesentlig forskjell
på kapitalister i Norge og
Chile, og har de ikke akkurat
den samme allierte, nemlig
USA-imperialismen?
Foreløpig er ingenting klart
om CIA hadde noe direkte å
gjøre med dette reaksjonære
militærkuppet, men det ville
være en verdenssensasjon om
de ikke hadde det. Det er en
hard realitet — kuppet i Chile
har gitt ønskedrømmen om
fredelig overgang til sosialismen ennå et alvorlig grunnstøt.
Å unnlate å propagandere
aktivt for nødvendigheten av
proletariatets diktatur og å
forberede seg på å møte vold
med vold, også i Norge, det er
i praksis forræderi av den
norske klassekampen og
kampen for sosialismen.
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MÅ
k;JORIES

UNGDOMMEN
TRENGER
SOSIALISMEN
Kapitalistene ødelegger fritida vår. De hover inn store
summer som vi må legge igjen på diskoteker, restauranter
og konserter fordi vi ikke har andre tilbud. Hvis vi fikk
egne hus, støtte til_ frikonserter osv., ville Olav Thon og
de andre utsugerne tape på det.
Kapitalistene ønsker politisk passiv ungdom. At musikken kontrolleres av gigantiske utenlandske plateselskaper
som avgjør hva som skal komme fram, hjelper til å holde
oss passive. At politisk arbeid forbys på konserter og i
klubber styrker deres politiske kontroll over ungdommen. Deres råtne politikk kommer nemlig fram over alt:
i ukebladene, i poptekstene, i TV, film og aviser. Ropet
om »ingen politikk! » betyr i virkeligheten »bare kapitalens politikk! »
Kapitalistenes ideer har fotfeste blant ungdommen.
Det så vi Lek& da arrangørene på Kalvøya-festivalen lot
platespilleren gå i ett i pausene mellom gruppene, i
stedet for å la folk gjøre noe sjøl.
Statens ungdomsfiendtlige politikk kommer av at i vårt
samfunn er staten til for å tjene storkapitalen og
beskytte profitten. Uansett hvilken regjering vi har vil
det være sånn. Derfor nytter det ikke å »be» staten om
noe. Vil vi ha noe, må vi tvinge staten.
Kapitalismen utvikler seg til det stadig verre, derfor vil
undertrykkelsen av ungdommen bli hardere. Storbyene
bare eser opp, penger og makt samles på stadig færre
hender. Vi må ikke innbille oss at dette samfunnet kan
løse våre problemer.
Derfor må vi reise oss til kamp for å knuse kapitalismen og bygge et. annet samfunn. Vi må ta eiendommene
fra kapitalistene og rive ned staten deres. Et sosialistisk
samfunn betyr at vi sjøl har makta til å bestemme over
vår egen hverdag. At ingen sitter på ryggen vår og drar
fordeler av det vi gjør. At samfunnet bygger på solidaritet og at vanlige folk skal skape sin egen kultur.
De som trur vi kan oppnå dette gjennom stortingsreformer eller motkultur befinner seg ennå i drømmeland. Rød Ungdom organiserer den ungdommen som går
inn for revolusjonær kamp.
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Diskuter sammen med andre ungdommer hvordan
situasjonen deres er i fritida. Finn fram til hvilke krav
som er de viktigste å stille. (Noen steder kan det være
krav om et sted å være, noen steder mer penger til
ungdomsklubben, noen steder mer penger til idrettslag
osv.)
Spre krava og informasjon om deres ideer om
ungdomsaksjoner til flest mulig ungdommer. Samle flest
mulig ungdommer bak krava. Samle underskrifter, spre
løpesedler, lag åpne møter osv.
Organiser en front rundt krava. Det holder ikke at
en liten gjeng folk er aktive. Flest mulig må trekkes med
i diskusjoner og arbeid. Lag medlemskort og verv

25 ØRE
DAGEN*MI
Staten prøver å gi deg ei bra
fritid for 10 øre dagen, fylket
spytter i kassa med 0,4 øre,
og på toppen av det får du
hele 10 øre av kommunen —
til sammen nesten 25 øre. (1)
For denne enorme summen
skal du få ei bra fritid. Det er
nemlig alt det offentlige bevilger til fritidstilbud. Penga
skal gå til fritidsklubber, lønn
til fritidsledere, innkjøp av
utstyr til fritidsklubber og
lag, støtte til idrettslag, avholdslag, kristne lag, politiske
lag osv.
Vi som er vant til å ha noen
få kroner i lomma blir ofte
imponert av store tall. Vi blir
lurt av at pamper og rikfolk
sier at det blir brukt så mange
millioner til ungdomsarbeid.
Det høres mye ut, så da må
det vel være bra. Men regner
vi ut hvor mye det blir på
hver av oss, eller hvor mye vi
får i forhold til det som brukes på andre ting, oppdager vi
svindelen.
Vi som er mellom 10 og 24
år utgjør ensten 25% av befolkningen, men over halvparten av kommunene bevil-

ger mindre enn 0,5% av budsjettet til ungdoms- og idrettsarbeid. Bare 7% av kommunene bevilger mer enn 1% av
budsjettet.
Det er bare ca. 80 av landets over 400 kommuner som
har ungdomsklubber. Og i de
kommunene det er ungdomsklubber, er det bare plass til
en liten del av ungdommen i
dem. Ungdom over 18 år har
ikke muligheter til å komme
inn i det hele tatt. I Skedsmo
kommune er det over 6000
ungdommer mellom 10 og 24
år, men bare plass til 300 i
ungdomsklubbene. I Drammen er det 10500 ungdommer og plass til 1200 i
ungdomsklubbene. Det er bra
at en del kommuner har klubber, men la oss ikke glemme
at det bare er mellom 2 og
12% av ungdommen i disse
kommunene som kan komme
inn.
De fleste av klubbene sliter
også med dårlig økonomi. Det
er mange gode ideer på saker
som bør settes i gang, men
det mangler penger til utstyr
og ledere. Pengemangel gjør
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medlemmer til fronten. Sett i gang forskjellige aktivitetsgrupper (f.eks. propagandagruppe, avisgruppe, økonomigruppe, teatergruppe som kan lage sketsjer om aksjonen). Ha møter der flest mulig er med på å diskutere
hva fronten kan gjøre for å presse kommunen til å innfri
krava.
Sørg for støtte fra de voksne. Det er av avgjørende
betydning for at aksjonene skal lykkes. De voksne må
forstå at dere kjemper for rettferdige saker, og de må
være med å presse kommunen. Dere kan lage underskriftinnsamlinger blant voksne, informasjonsmøter og
aviser til voksne, snakke med fagforeninger, husmorlag
o.l. og få dem til å støtte.
Sett i gang aksjoner og press på kommunen. Det

også at de fleste klubbene
bare er oppe noen dager i
uka.
Lag og foreninger gjør en
hel del for å skape ei bra
fritid, men de mangler penger. Nesten halvparten av laga
i Norge mener at pengemangel er det største problemet de sliter med. Hvor mye
mer kunne ikke f.eks. idrettsforeningene gjøre dersom de
fikk penger til trenere, treningsleirer osv. eller en
motorklubb dersom de fikk
penger til verksted og bane.
HVORFOR ER DET SÅNN?
I et kapitalistisk samfunn
som Norge er alt innretta på å
skape fortjeneste for de få
som sitter på toppen. Skolene
satses det mye penger på for
der skal vi læres opp til nyttig
arbeidskraft. Fritida vår er
bare nyttig for borgerskapet
dersom de klarer å suge penger ut av oss. Hvordan vi har

det, betyr lite for dem. Det
eneste de er opptatt av i
tillegg til penger er at vi ikke
skal ødelegges fullstendig av
fyll eller stoff (for da er vi
ikke nyttig arbeidskraft lenger) og at vi ikke skal bli
aktive kjempere mot undertrykkinga (litt fyll og stoff
gjør ikke noe for det bare
passiviserer).
Vi finner oss ikke lenger i å
bli undertrykt på alle måter.
Vi finner oss ikke lenger i
dårlige fritidsforhold. Mange
ungdommer har gått til aksjoner for å presse myndighetene
til å gjøre noe. Vi har sett at
press er det eneste som nytter. Diskuter med andre hva
dere vil ha annerledes i fritida. Diskuter hva dere kan
gjøre med det. Få med mange
andre ungdommer. Lag aksjoner.
KJEMP FOR ET BEDRE
UNGDOMSMILJØ!

finnes mange forskjellige former. (Dans og bordtennisspill i gatene for å vise at ungdommen ikke har steder å
være, demonstrasjoner, underskriftsinnsamlinger, okkupasjon av kommunekontorer, okkupasjon av tomme hus,
osv.)
— To viktige saker i ungdomsaksjonene er:
Kjemp for å holde ungdomsaksjonene reine for stoff
og alkohol. Flere husokkupasjoner har blitt ødelagt
lettere p.g.a. fyll og blåsing. Fatt vedtak om avhold i
aksjonene, og sørg for at det blir overholdt.
Aksjonene må være tverrpolitiske, men det må være
frihet til politisk propaganda. Aksjonend må ikke bli
ensidig politisk prega slik at den støter uorganisert
ungdom vekk!

r

RØD UNGDOM-SANG
Mel.: Paint it black.
E-dur

A-moll

Nå har vi stått og hengt på hjørnet ned'i byen.
E-dur

A-moll

Det bli'kke bedre for kommunen ha'kke gryn.
A-moll G-dur G-dur D-moll E-dur

Kommunen vi'kke bygge no' ungdomshus for oss.
A-moll G-dur C-dur D-moll E-dur

I stedet bygger de en stor betongkoloss.
Ordfører'n fikk en feit kontrakt i lomma si
da han lot Storebrand få gå der skattefri.
De bygde huset sitt, men vi fikk nei til svar
for ordfører'n han fikk sitt store honorar.
Nå har vi venta nok, nå må vi gå til kamp.
Nå vil vi ha et hus, oss stopper ingen pamp.
Kom kamerater, vi må alle gå til aksjon!
La Rød Ungdom bli massenes kamporganisasjon.
A-moll

E-dur

Fram for Rød Ungdom! Fram for Rød Ungdom!
A-moll

E-dur

A-moll

Fram for Rød Ungdom! Fram for Rød Ungdom!Fram!
Laget på en av sommerleirene.

JADA... JADA...
MEN VENT
OU GLIR

LITT ELDIZY,

'OVeRLAT DET
TIL EKeErZFENE,
DE HAR GREIE
Pp

SÅNT
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1.1..amp for et bedre
ungdomsmiljø i

PORSGRUNN►

vanskelig å få penger til ting som ikke gir synlige
resultater i form av profitt.
En kveld blir et par av ungdommene på busstorvet
putta inn. De andre blir forbanna, noen av dem lager en
løpeseddel som blir spredd i byen. Den avslutter med at
nå er det på tide at ungdommen får et sted å være, de vil
ikke vente lenger.
Det ser ut til at dette setter fart i kommunen. Kanskje
de har sett fra andre steder — som Lillestrøm og
Tønsberg — hva det kan bety når ungdommen blir
utålmodig? Kort tid etter får i hvert fall ungdommen i
Porsgrunn et gammelt hus og ungdomsklubben blir
oppretta.

— Henge utafor kiosken på busstorvet, kjede seg,
røyke, prate litt. Kino? Ha'kke gryn. Lommepengene
strekker såvidt til røyk og en kveld på Gamle Vic (dans).
Gå hjem? Gørr, blir bare å se på TV resten av kvelden.
— Altså bare å fortsette å henge her, kanskje det skjer
noe ... Kommer purken blir vi jaga: »Ikke noe
alminnelig samlingssted dette her. Kom dere vekk, dere
forstyrrer skikkelige folk! » Den leksa har vi hørt ofte.
--- --Hele byen — også kommunestyret — er enige om at vi
trenger en ungdomsklubb, men kommunekverna maler
så sakte. — Det mangler egentlig ikke på lokaler —
tomme hus er det her som i andre byer. — Men det
trengs penger, fra budsjettet til kommunen. Og det er
Fra et møte om stoffmisbruk i ungdomsklubben i Porsgrunn.

DRAMMEN ►
Situasjonen til ungdommen
i Drammen har stadig blitt
forverret i den siste tida. To
viseklubber har mista sine
lokaler, og flere kafeer for
ungdom er stengt. Ungdomsklubbene har bare plass til
omtrent 10% av ungdommen,
og den som er i sentrum der
flest ungdom samles, har bare
plass til 240. Ungdom som er
over 18 år har ikke muligheter til å komme inn i det
hele tatt.
En del ungdommer har
danna »Aksjonskomiteen for
ungdomshus». Røde Garde
har snakka med en av dem
som er med.
RG: Hva er det dere krever?
— »Kjemp for et bedre ungdomsmiljø», står det på et
merke som er solgt her, og
som nærmest er blitt et
symbol for oss. Egentlig er
det et skikkelig ungdomsmiljø
krever. Det blir gjort lite
10

for at vi unge skal ha ei bra
fritid. For de fleste blir det
bare å henge på gata.
Det viktigste for oss nå for
å få et bedre ungdomsmiljø,
er at vi får et sted å være.
Kravet til aksjonskomiteen er
derfor at kommunen stiller
hus og materialer til rådighet
slik at vi kan skape et »Ungdommens hus» der det kan
settes i gang mange forskjellige aktiviteter.
RG: Er dere bare ei lita
gruppe ungdommer som skal
ordne opp for alle de andre?
— Nei, dersom vi bare blir
noen få personer som jobber
med det, er vi dømt til å tape.
Det er bare dersom vi blir
mange som legger press på
kommunen at vi kan regne
med å oppnå noe. Det første
vi har satt i gang med er en
underskriftsaksjon til støtte
for krava. På fire dager fikk vi

over 1000 underskrifter ved å
gå rundt i sentrum. Det skulle
være bevis godt nok for at
krava er riktige, og for at vi
ikke er ei gruppe som jobber
»på vegne» av ungdommen. Vi
har også fått i gang flere
lokale aksjonskomiteer på
skoler og i enkelte bydeler.
RG: Hva er planene framover?
— Vi skal samle inn så
mange underskrifter vi klarer,
og så levere dem til bystyret.
Et av kravene som folk skriver under på er øyeblikkelig
behandling i bystyret. Det er
opp til kommunen hva vi skal
gjøre. Dersom vi får et hus
med en gang, er ingenting
bedre, men jeg tror ikke det
går så lett. Det er ikke mangel
på informasjon om hvordan vi
har det kommunen trenger.
Den må presses til å gi oss
bedre forhold. Dersom mange
tusen underskrifter ikke er
nok, må vi vurdere hvilke
andre midler vi skal ta i bruk.
Men vi har foreløpig ikke
diskutert så mye om hva som
kan komme på tale, så det vil
jeg helst ikke si noe mer om.

Jeg kan i alle fall love at dere
skal få høre mer til Drammensungdommen
dersom
kommunen ikke gjor noe.
En annen ting som vi vil
legge stor vekt på er å få
trukket mange ungdommer
aktivt med i arbeidet med
aksjonen. Det er ikke nok at
det er mange som slutter opp
med underskrifter. Det må bli
en masse ungdommer som
setter i gang aktiviteter og
som diskuterer hva som skal
gjøres videre. Vi kan tenke
oss å få i gang propagandagruppe, gruppe som lager
møter, økonomigruppe,
teatergruppe osv. Dette vil
både bedre fritidsmiljøet med
en gang, og være den beste
måten å jobbe på for å bygge
opp et sterkt press på kommunen. Vi har fått låne en
kino hver søndag, og der
kommer vi til å ha møter med
diskusjon, visesang o.l. Vi
kommer også til å invitere
foreldre til møter der for å
informere dem om det vi driver med. Folk fra kommunen
vil bli bedt om å komme for å
svare på spørsmål o.l.
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Ungdommen i Porsgrunn
fikk et sted å være, men var
dermed
fritidsproblemene
løst? Hva skjedde med ungdomsklubben i Porsgrunn? Vi
spør Kirsti og Ole som begge
er medlemmer i klubben:
— Ole: I begynnelsen var alle
veldig interesserte. Vi hadde
allmannamøter i teatersalen
og diskuterte hva vi ville med
klubben. En del av oppussinga gjorde vi sjøl.
— Kirsti: Men det sklei ut
etter hvert. Gløden forsvant da
kommunen kom inn i bildet
med reglene sine. Ingen over
19 år får være med i klubben,
det betyr at mange av de som
var med fra begynnelsen er
for gamle til å bli medlemmer. Dessuten er antallet
medlemmer også begrensa.
Huset er ikke så stort, men
det er jo aldri sånn at alle
medlemmene er her på en
gang, så det er tull med den
begrensningen.
— Ole: Det ble liksom ikke
sånn vi hadde tenkt oss fra
begynnelsen. Det ble mer

kommunens klubb enn vår. I
dag er det altfor liten interesse for klubben.
— Hva driver dere med
der?
— Kirsti: Nå er det nesten bare
ping-pong og plater, men det
har vært andre ting også.
Ole: Ja, vi hadde et gitarkurs i gang, samtidig prøvde
vi med ei visegruppe, men det
ble ikke noe av det.
— Kirsti: Vi har hatt tegne- og
milegruppe også, men det var
ingen som leda den så den
datt sammen på kort tid.
— På møtet i kveld kom
det fram en del ideer på
hvordan klubben kunne utvikles. Kan dere fortelle litt
om det?
— Kirsti: Vi holder på å bygge
et keramikkverksted og skal
få en del formingsmateriell.
Det er et porselensmalingkurs
i gang nå, det er veldig
populært fordi hun som leder
det, kan lære de andre. Det er
det vi har mangla til de andre
gruppene våre. Ingen synes
det er gøy å jobbe med ting
som en ikke utvikler seg på.

— Ole: Vi har altfor få deltidsniske vansker med det, men
jeg håper det kommer i gang
igjen snart.
— Kirsti: Jeg tror vi bør jobbe
for å oppheve de aldersreglene som er her og dessuten
den antallsbegrensningen. De
tjener jo bare til å stenge folk
ute som burde få være her.
— Ole: Enig i det. Vi har
forresten glemt å nevne
klubbavisa. Den er kommet i
to nummer, men kommer antakelig snart med det tredje.

ansatte. Nå har vi bare en
vaktmester, en »husmor» og
en sivilarbeider. De er flinke
nok, men de kan jo ikke
overkomme alt heller. Vi må
ha større bevilgninger fra
kommunen.
— Kirsti: Det kom fram mange
fine ideer i kveld synes jeg.
De fleste gikk inn for flere
diskusjonskvelder. Det kom
også forslag om filmframvisning med diskusjon etterpå.
Visegruppa bør vi også få
sparka opp igjen.
— Ole: Tidligere hadde vi et
kjøkken her hvor vi lagde
vafler og pannekaker og te
som ble solgt ganske billig.
Det har visst vært noen tek-

De som jobber med den har
møtt for liten interesse hos
oss andre, men jeg håper det
vil rette seg etter hvert — bare
de ikke gir opp.

TJENER PR DET ?

OVERALT FINS DET "KLIENDiseR"
SOM SWAL VÆRE SA MYE BEDRE
ENN ALLE ANDRE. -PIATEsE
PENE INVESTERER I "SINE" 5-TJERNER•

brev fra Porsgrunn
Hei Røde Garde.
Det har vært allmannamøte på
klubben i Sverresgt. 24 i Porsgrunn i dag og der hendte det
saker og ting.
Vi skulle diskutere hva som
kunne tas opp på diskusjonsmøter
i klubben. Vi fant ut at vi like
godt kunne gå i grupper med det
samme fordi det sikkert var
mange som ikke torde komme
med forslag i plenum. Diskusjonen gikk for øvrig fint, i hvert
fall i gruppa mi. Det viser seg at
folk synes det er artig å diskutere
når en først tør å si noe. Da vi
oppsummerte i plenum, var det
viktigste som var kommet fram i
alle grupper, at vi skulle ha et
møte hvor vi tok opp den fjollete
medlemskapsordninga, det at en
får brev med hjem hvis en viser
seg påvirka av stoff eller alkohol
på klubben, osv. Folk ville ha et
møte der vi innbød en fyr som
heter Kåsa og er formann i en
ungdomskomite, til å holde innlegg om hvorfor de fører en sånn
ungdomspolitikk som de gjør. Vi
ble klar over hvor lite vi egentlig
har å si når det gjelder hvordan
klubben skal være, og det var
stemning for å lage en ordentlig
aksjon hvis ingen ting annet
nyttet.
Men så, det viktigste som
egentlig skjedde på allmannamøte,

RELIQIE
FANATIKERE
S(NE...
GL4RU

TEC.I NCSERiEMONOPOLENE- INVESTERER
I SINE- ••
MED MIN

var en underskriftskampanje som
vi satte i gang. Flere som vil bli
medlemmer av klubben, får ikke
bli medlem (sjøl om det er plass),
fordi klubblederne ikke har kapasitet til å ta seg av flere. Derfor
skreiv vi et brev til administrasjonen med en gang. Vi forlangte
ansettelse av minst en til, pluss at
klubben skal holdes oppe hver dag
(også etter skoletid). Det ble med
en gang samla inn en 40-50
underskrifter på allmannamøte,
og vi lar listene gå videre noen
dager så resten av medlemmene
også kan skrive under.
Det var jamen forandring det.
Folk er virkelig ikke så sløve og
uinteresserte når en først får
snakka med dem og tar opp
problemer som angår dem.
Det var absolutt stemning for
flere diskusjonskvelder som det
dere var på om stoffmisbruk. Vi
kan ta opp skolesystemet, jenteundertrykking osv. Jeg tror det
virkelig kan bli fart i sakene der
nå.
Kameratslig hilsen
Rød Ungdom-medlem
PS!
Vil dere nevne adressa til Porsgrunn Rød Ungdom slik at folk
her kan få kontakt med oss: Boks
13, 3901 Porsgrunn.

SuPERMSTK-

NET

KANJEG

MAMHA ft I
KfkN LØSE
PRODLEME Ne

GJENOPPRECIE
LOV

18////144,

1

S,.,

OG ORO

OG REDDE
AMERIKft-

•

DINE!

19111W7 -SU KK-

11Vit
'

HVA SKULLE
VERDEN GJØT 1.4Tpi
Si/PERM/MA/1

'BOIERLIQE POL(T(SKE
SNALlE:

i

PARTIER ER

h€14_Elz. IKKE

f.C4111111,-

Wl1.101,1-( V IL VIDERE

A ANDE R SLAN
38 AV

c,??

5"?' EKSPERTER
FOR si-DRFLy-

5109kIF5°

PLASS...

fOitt

F IT. MED

VESS •
FELEN SLEIP

Det nye loskelfi
•

pÅosse y t ORDNER OPP
STÆRNEDYRKIN(4A STØ1t tK
Of? OM EN TANKE~4
SOM SIER:. , 'FOLKer KAN
IKKE GJØRE NeE SJØL foR

NORGE TRENCLER
E/SI.S7RK MAN
SOM KAN RØDDE
OPP! DENNE MAN

RELW PR T1NQENE,
/
DERE Ma STOLE PÅ AT "DE STORE"
;
ØR Pg013LEMEN Eg . —I S IN
Yr RSTIr KONSEKVENS ØRER DErrE

1%IEQ!

i viRKELKIHEIN Elt DET BAR E NgS1(ERKLIKKEN SAM FUNNET SOM TJENER PA DENNE DORQERI-lE AUTDRITMDYRKttIGA.
Vl I ROD IANCIDot-4 MENER DET ER FOLKET' 50M ER DE E4ENTLIGE
"STJERN E NE" OG AT VI BARE KAN Filt DET BEDRE DERSOM VI STOLER
PR VÅRE EGNE KREFMZ.-DE:RFOR SIER Vt: TA SAKA I EGNE HENDER"-

KJEMP Folk ET BEDRE

uniaporismiwiY!
11

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012
1111001101MODIONOMOODOIONOMOOMMONOIMIMOOOMOOONOMOMMOOMMOOOMONO1111111111111111010111111111011111OOOOMMOOMOMOOMOMMOIOO1

A

lle de 154 elevene ved
Brønnøysund Gymnas streiket mandag 3. og tirsdag 4.
september fordi en av elevene
hadde fått en hel måneds
utvisning.
Bakgrunnen for utvisningen: En dag i våres hadde han
vært borte fra skolen, men
var med på en fotballkamp
seinere på dagen. Han leverte
melding til skolen hvor han
fortalte at han ikke følte seg i
stand til å gå på skolen om
morgenen, men ble bedre ut
over dagen og derfor hadde
vært med på kampen. Som
straff for dette fikk han inndratt lesedagene sine før årseksamen. I stedet for lesedager skulle han ha skriftlige
prøver på skolen. Sammen
med den første prøven leverte
han et brev hvor han klaget
over den behandlingen han
hadde fått. Den neste prøvedagen møtte han ikke opp til
fordi han visste at det stod
om oppflytting eller ikke.
I sommerferien fikk foreldrene hans beskjed om at
han hadde blitt utvist for en
måned. Grunnen som ble angitt for dette var det brevet
han hadde skrevet.
29. august fikk han beskjed
om at utvisningen gjaldt fra
3. sept. Vi krevde via enstemmig vedtak på allmannamøte
at utvisningen skulle trekkes
tilbake, hvis ikke ville vi gå til
streik.

Utvisningen ble ikke trukket tilbake og vi gikk til streik
mandag 3. sept. Vi hadde
valgt
streikekomite
som
hadde sørget for å låne lokaler i samfunnshuset, og alle
elevene samlet seg der mandag morgen. Tidlig på dagen
sendte vi to representanter til
skolen for å hore om lærernes
holdning.
Begge fikk to
dagers utvisning, men de

BRØNNØYSUND GYMNAS
8901 Brønnøysund

ffWW14,I
kunne ikke få det skriftlig.
Rektor skrev også et brev til
Elevrådet hvor han truer med
at alle elevene skal bli »bortvist» dersom det blir streik.
Han skriver videre: »Et så
langt fravær vil selvsagt få
faglige
konsekvenser»,
og
føyer til at det kan bety at
samtlige elever må gå opp
som privatister.
Allmannamøtet bestemte
enstemmig å holde fast ved
sine krav og det ble bestemt

god
Fra et Rod Ungdom-lag på
Oslos østkant har vi fått en to
siders tegneserie de sjøl har
laget og som ble delt ut på
deres før valget.
stedet
Tegneserien heter: Tjodleik
på valgsirkus. Den forteller
om Tjodleik som går på
valgsirkus hvor partiene lover
pent vær i 13 måneder i året.
Tjodleik synes det lukter
bikkjedritt (Lange) der inne
og går ut. Der treffer han folk
fra Rød Valgallianse som viser
ham hva valgsirkuset egentlig
er. Vi synes tegneserien er fin,
men har dessverre ikke plass
til mer enn e n av tegningene
fra den.

at streiken skulle fortsette
tirsdag. Vi organiserte også
studiegrupper slik at streiken
ikke skulle få faglige konsekvenser.
Seinere på dagen fikk vi
høre rykter om at Kirke- og
undervisningsdepartementet
hadde pålagt rektor å ta alle
elevene inn igjen. Han hadde
begått en formell feil ved ikke
å opplyse elevens foreldre om

d
e

Ideen med tegneserie bør
også brukes i andre situasjoner. Kjemper dere for
fritidslokaler? Hvorfor ikke
lage tegneserie om det, dere
vil sikkert nå langt flere enn
med en vanlig løpeseddel.

at de hadde ankemulighet og
ankefrist. Da vi ikke fikk bekreftet ryktene fortsatte streiken på tirsdag. Vi ordnet også
med streikevakter for sikkerhets skyld.
Først utpå dagen tirsdag
fikk vi brev fra rektor om at
alle elevene kunne begynne
på skolen igjen. Han benektet
at han hadde utvist de to
representantene våre, han

»hadde bare truffet dem tilfeldig og bedt dem holde seg
unna skolebygningen siden

det var streik». Han som i
første omgang ble utvist fikk
bare en utsettelse på dette
fordi han fikk tre ukers ankefrist og saken skulle behandles av fylkesskolestyret. Vi
vedtok derfor enstemmig å gå
tilbake på skolen igjen fra
onsdag.
Mandag hadde vi sendt ut et
skriv til alle foreldrene, der vi
ba dem om å komme på
foreldremote onsdag kveld.
Tirsdag sendte vi anmodning
til lærerne og rektor om å
komme. Onsdag kveld kom,
og en del av foreldrene var
møtt opp, men ingen av lærerne var å se. De fleste av
foreldrene som hadde ordet
på møtet støttet oss.

Vi gjorde 3 viktige erfaringer med streikeaksjonen som
andre kan lære av:
o Vi valgte en streikekomite
på demokratisk vis og alle
elevene ble holdt løpende
underrettet om saken.
o Vi tok tiltak for at ingen
skulle tape faglig på streiken.
o Vi tok kontakt med foreldrene for å få deres stutte.
Men saken er ikke over, den
er bare utsatt. Rektor har
også skrevet brev til alle foreldrene hvor han skriver at
det er »svært lite tenkelig» at
lærerrådets vedtak om utvisning vil bli omstøtt selv om
eleven anker. Han ber foreldrene »i elevenes interesse for-

klare dem i god tid at vedtak
fattet av kompetent myndighet i lovlige former ikke lar
seg omstøte ved at elevene
uteblir fra undervisningen.
Slike aksjoner kan bare skade
elevene selv, og det er helt på
det rene at lærerne bare er
ansvarlige for elevenes faglige
standpunkt i den utstrekning
de har møtt til undervisning.»
Rektor var ikke populær fra
for, men han er det enda
mindre nå.
-- --Kanskje kan det bli nødvendig med en ny streik?
11111111111111111111111111111
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SKOLEN
JUGER!

kommet fram. Andre sitater
fra Skretting kan tale sitt. Her
er ett fra gamle Norge: (s.
169) »Under krigen (1. verdenskrig) var det en fløy av
arbeiderpartiet som mente at
arbeiderne aldri ville få makta
på lovlig vis. De var blitt
påvirket av krigsbrutalitetene
og av den russiske revolusjon,
og de mente at revolusjon var
veien, her som i Russland
— — — — og de stilte seg
under ledelse av Moskva.»

Like ille er nedrakkinga av
kommunismen i gymnasets
historiebøker. Fra Kristian
Moens
ve rdenshistorie
1815-1970, hentes dette
sitatet: (s. 160) »I Sovjetunionen, Tyskland og Italia
var (i mellomkrigstida) styreformen
totalitær.
———
Grunnlaget for det totalitære
styre var en bestemt ensidig
politisk tankerekke eller ideologi,
som
i
marxismen,
fascismen og nazismen.» Her

Historieforfalskning
Som leser og selger av Røde
Garde kan man ofte bli utsatt
for hard kritikk. Folk mener
at RG og tilsvarende litteratur
er og blir ensidig kommunistpropaganda.
Underforstått
betyr dette at de som
kritiserer oss sjøl er veldig
saklige og upartiske. Dette
tror de kanskje også sjøl er
tilfelle, for de har antakeligvis
lest en del som er anerkjent
som saklig. Men er dette
stoffet så upartisk som det
høres ut? Vi kan ta en titt på
skolebøkene som serveres i
dag, for eksempel, og se på
hvilken holdning de har
overfor
kommunismen.
Historieboka »Fedrelandet og
Verden», historie for ungdomsskolen, av Aksel Skretting, tar for seg den russiske
revolusjon på side
125.
Bakgrunnen for revolusjonen
blir forklart slik: »I 1905
hadde tsar Nikolai 2. sett seg
nødt til å gi Russland en fri
forfatning. Men det varte ikke
lenge før han tok til å styre
despotisk igjen uten å bry seg
om dumaen. Mange, særlig
blant de mer opplyste, ble
grundig forarget, og da så

krigen kom og hundretusener
av soldater falt fordi de
manglet ammunisjon og skikkelig krigsutstyr, kunne det
ikke unngås at harmen bredte
seg. Til dette kom også at det
var dyrtid og matmangel i
store deler av riket.»

Seinere i avsnittet hevdes
det at bolsjevikene tok makta
med et kupp, fordi de bare
hadde en liten gruppe av
folket bak seg. Toppen av
kransekaka er at Skretting
påstår at friheten i Sovjet
etter revolusjonen på mange
måter ikke var større enn
friheten før. Her kan man
tydelig se antikommunismen i
praksis. Selve revolusjonen
blir nærmest framstilt som et
bytte mellom to diktatorer,
tsaren og Lenin, og intet mer.
Det står ingenting om at
proletariatet, det arbeidende
folket, frigjorde seg fra
overklassens åk. Man kan
sjølsagt si at friheten for
adelen og kapitalistene ikke
ble større etter revolusjonen
enn den hadde vært for
proletariatet før, men dette er
en stor forskjell som burde ha

blir
altså
kommunismen
sammenliknet, veiet og målt,
og satt på plass sammen med
sine »broderideologier».
I disse bøkene går alt i
borgerskapets favør. Kapitalismen blir freidig omtalt som

demokrati, mens kommunismen like freidig blir kalt
diktatur. Overgrep i sosialistiske land blir hissig fordømt,
mens liknende overgrep fra
»demokratenes» side blir bortforklart eller forsvart. Historiebøkene forteller lite om
klassemotsetninger og klassekamper. De prøver å skjule
klassemotsetningene i vårt
eget samfunn. Dette gjør at
bøkene blir redskaper for
dem som sitter med makta i
dag. Hva kan vi gjøre? Vi
kommunister er mot at
historia blir fordreid for å
idealisere makthavernes oppførsel og for å rakke ned på
deres politiske motstandere.
Det er viktig at skoleelever
som vet om denne historieforfalskninga synger ut om
dette i klassen, og prøver å
starte diskusjoner. Vi kan da
bekjempe den autoritet skolebøkene har. Et godt hjelpemiddel til å avsløre indoktrineringa er å skaffe seg et
Pax-korrektiv som er å få
kjøpt som supplement til
enkelte lærebøker. Det er lett
å finne flere groteske eksempler i andre skolebøker. Alt
fra
kjønnsrollemønstret
i
barneskolens lesebøker til
kommunisthetsen i gymnaset
er reaksjonært.

AVSLØR DEN BORGERLIGE
INDOKTRINERINGA I SKOLEN!
Du er eit offer for det
kapitalens
konkurransejag du vert
opplært i,
men dersom du nektar
å konkurrere,
om du seier nei til dei som vil
normere, fordele og ta
profitten
av vårt arbeid,
kan du verte meire fri.

TING DU BØR VITE
Veit du, vår venn,
at du vert utbytta,
og at andre avgjer di framtid?
På jobben, på skulen,
alltid er du
pliktoppfyllande, flittig
og medgjerleg.
Om du er best i klassen,
om du »vinn» i konkurransen,
gagnar det oss,
vil v i tene på det,
eller?

Du kan ta opp kampen
mot utbyttinga,
og vi kan gjere det lettare
å leve i eit kapitalistisk Noreg.
Om du vil,
så kan du bli med i Raud Ungdom,
for der kan du støtte,
gå i spissen for
og drive ungdommen sin kamp
framover,
Kamerat!
Birger, Sandane
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FANTI-IMPERIALISTER !
delta ikke i årets
OD-innsamling !

folket til gode.
Bangla Desh er et reaksjonært styrt land. Styret
legger grensene åpne for
indisk og russisk imperialisme, sjøl om India fremdeles ho Ider over 100 000
krigsfanger etter kampene.

3 uker etter krigen fikk
Russland flåtebase
— Det reaksjonære styret
kunne utmerket godt ha
klart å bygge denne barnebyen og mange andre sjøl,
men bruker i stedet penga
til å undertrykke folket i

I en viss forstand mener jeg
de har rett. Da de var yngre
var det ikke så stort behov for
fritidsklubber. Mange flere
bodde på gårder. Der var det
god plass og alltid noe arbeid
som skulle gjøres: reparasjoner, maling. Selv i byene var
fritidsmulighetene større. Det
var lokker å sparke fotball på,
du kunne bade i Oslofjorden,
mange hadde vedbod med
høvelbenk, det gikk an å
sykle i byen uten å bli kjørt
ned eller eksosforgifta.

Vi har dessuten større
behov for fritidsilbud nå.
Skolen er hardere og varer
lenger. Helt til vi er 18-19 år
driver vi med utdanning. Vi
deltar ikke i produksjonen,
f.eks. på en gård, helt fra vi er
små.

Rød Ungdom deltar ikke i innsamlinga til SOS-barnelandsbyen i Bangla Desh. Vi oppfordrer alle anti-imperialister
til ikke å være med på innsamlinga. I diskusjonene i den
»Internasjonale uka» må vi avklare hva slags hjelp som er
progressiv, og sørge for at det blir vedtatt et skikkelig prosjekt
for Operasjon Dagsverk for neste år.
Er vi imot hjelp til undertrykte
folk?
Nei,
vi
er for hjelp som kan bidra til
at folkene kvitter seg med
undertrykkerne, f.eks. som
hjelp til frigjøringsbevegelsene. Dette mener vi er den
beste hjelp et undertrykt folk
i kamp kan få. I tillegg er vi
for støtte til land som har et

progressivt styre som kjemper
for sjølstyre og mot imperialismen.
Vi mener at Operasjon
Dagsverk sitt prosjekt i år
ikke fortjener støtte fordi:
— Pengene skal gå til et lite
antall barn som skal få mat,
klær og utdanning uten at
dette kommer resten av

krev din rett!
»Hvorfor i all verden klager
dere så fært. I min ungdom
... ja da dreiv vi ikke og
krevde ungdomshus og ungdomsklubb. Vi var fornøyd
med det vi hadde vi, og fant
alltids på noe å gjøre i
fritida.»
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Hvem har ikke hørt sånne
ting når vi aksjonerer for et
sted å være — særlig fra
foreldre og besteforeldre.

Skal vi bare avvise det som
noe borgerlig sprøyt?

De kommer marsjerende en etter en
ungdom som kjemper
mot fattigdom og nød
De mener at vi alle får men
at det bærer mot den sikre død
De kjemper for fred og ro
de vil at vi skal unngå
ondskapens klo

På hjørnet står politiet oppmarsjert
de som fører borgerskapets kamp
På et felt som er skravert
står de alle hver eneste pamp
De står der med fete smil
og tror de har en voldsom fin stil
Slutt opp ungdom fra fjern og nær
la oss danne en felles front
La oss samle rettferdighetens hær
vi kjemper mot en fjern horisont
Rettferdigheten må vinne
ellers vil våre goder forsvinne
S.M.N., Trondheim
Dette diktet ble skrevet etter
Green Berets-aksjonene og EFsaka her i Trondheim, men det
burde likevel være tidløst.
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Men de har ikke rett i at vi
ikke trenger steder å være nå.
Ungdommens fritidssituasjon
er blitt kraftig forverret siden
dengang: Familiene er blitt
stuet sammen i høyhus,
fotballøkkene og sykkelstiene
er blitt til motorveier, badedammen er forgiftet, det er
ingen steder å treffe kjente
utenom steder som pengefolk
eier — kafeer og dyre
diskoteker.

De
siste 20 åra har
kapitalen med tusen midler
og på en bevisst måte prøvd å
få oss til å tenke og handle
som de vil. Gjennom tegneserier,
kjærlighetsblader,
filmer og moter sprer de ideer
som: Karr deg fram, tråkk på
Jenter er pynteandre!
dokker!
Jeg mener at forutsetningen
for å slå dette tilbake, skape
vår egen kultur og progressive
aktiviteter er at vi får
skikkelige steder å være —
ungdomsklubber,
ungdomshus, leie av et lokale et par
ganger i uka, idrettsbaner osv.
Vi har rett
til gode
fritidsmuligheter og den retten skal vi kreve.
Grete.

Neste nummer av Røde Garde kommer i handelen
ca. 1. november. Innlegg må være oss i hende
innen 13. september.
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Bangla Desh.
— Prosjektet blir brukt som
borgerskapets gode samvittighet. En av lederne i
Norge for barnebyene er
kona til skipsreder Wilhelmsen som viser fram
dette prosjektet med den
ene handa, mens de holder
den handa på ryggen som
de sjøl bruker til å støtte
opp under imperialistenes
politikk verden over.

de oppgavene som styret sjøl
burde ha løst. Støtte av denne
typen tjener bare til å styrke
det reaksjonære styret og
svekke folkets kamp i disse
landa.
Anti-imperialister!
Delta
ikke i årets innsamling for
Operasjon Dagsverk. Kast
dere ut i diskusjoner om hva
som er virkelig støtte til
undertrykte folk og om neste
års prosjekt.

Vi mener at betingelsen for
å gi støtte til annet enn
frigjøringsbevegelser, må være
at det er et progressivt styre i
landet. F.eks. ville vi ikke ha
støttet en innsamling til fleks.
skolebøker til Spania. Da ville
Franco-regimet kunne brukt
ennå mer penger til å
undertrykke folket i Spania,
mens utlendinger tok seg av
Forsøksrådet vedtok i 1972
å sette ned et utvalg som
skulle arbeide med nye former for karaktergivning i det
nye gymnaset. Utvalget avga

og organisasjoner.
Dersom folk er imot prosjektet er det deres demokratiske
rett å la være å delta og gå
imot prosjektet så lenge de
ikke hindrer andre i å delta,
og det gjør ikke Rød Ungdom.

Vi har intervjua Eva C. Jørgensen, medlem av sentralutvalget i NGS og med i Rød
Ungdom, om oppfordringa til
ikke å delta i årets innsamling
til Operasjon Dagsverk.
RG: Enkelte har hevda at når
Rød Ungdom oppfordrer alle
anti-imperialister til ikke å
delta i innsamlinga, så er det
et splittelsesutkjor på linje

med det Unge Høyre har gjort
før.
Eva: Det Unge Høyre gjorde
var å lage en annen innsamling i Operasjon Dagsverks
navn, og det må sjølsagt ses
på som et splittelsesforsøk.
Vedtaket om å samle inn til
SOS-barnelandsbyen betyr at
NGS skal gi alle gymnasiaster
som vil mulighet til å delta i
innsamlinga, men det kan
ikke binde alle gymnasiaster

RG: Noen mener at dersom
progressive deltar i et reaksjonært prosjekt i år, så kan vi
presse de reaksjonære til å
samle inn til noe bra seinere.
Eva: Vi skal gjøre noe reaksjonært for at de reaksjonære
seinere skal gjøre noe progressivt? Nei, erfaringene har vist
at de reaksjonære splitter hvis
de ikke liker et prosjekt. En
slik hestehandel ville være
helt gal og ville heller ikke
føre fram. Skal vi få folk med
på å samle inn til progressive
formål, må det gjøres gjennom opplysning og politisk
diskusjon.

hadde med departementet
spurte vi hvorfor forsøksrådets innstilling ikke var blitt
sendt ut til skolene. Svaret
var at det ikke var departe-

Dette kan ikke være annet
enn et lite genialt triks fra
departementet for å holde
denne innstillinga ukjent for
elever og lærere flest.

ble avlagt i desember 1972.
Det har nå gått over et halvt
år uten at den store elevmassen kjenner til innstillinga. Elevutvalget mener

DEPARTEMENTET HOLDER TILBAKE VIKTIG
INNSTILLING OM KARAKTERSYSTEMET
si innstilling i desember -72.
Flertallet, 3 elever og 2
lærere, mente vi burde ha et
3-delt karaktersystem, dvs.
noe liknende de karakterene
vi får i orden og oppførsel på
ungdomsskolen, altså noe
sånt som bra, mindre bra og
dårlig. Dette passa visst ikke
departementet helt, for det
ble øyeblikkelig nedsatt et
statlig utvalg som skulle
arbeide med akkurat de
samme sakene. Vi kan på
forhånd med stor sikkerhet si
at dette utvalget vil komme
fram til noe ganske annet. Vi
synes vi ser for oss ei innstilling på 300 sider som går inn
for normerte prøver, sentralt
provebyrå, 7-delt karaktersystem og i det hele tatt det
meste av det elevene har
kjempa mot de siste åra.
I en telefonsamtale RG

mentets oppgave å sende ut
innstillinger fra forsøksrådet.
Vi trodde da det skulle være
å
oppgave
forsøksrådets
bringe innstillinga si ut på
skolene, men nei da — forsøksrådet administrerer under
Undervisningsog
Kirke
departementet, svarte deparVi
tementsdama . freidig.
prøvde oss frampå igjen og
mente at det da likevel måtte
være departementets ansvar å
gjøre denne innstillinga kjent.
Nå fikk vi en ny versjon.
— Det er ikke vanlig praksis at
departementet sender ut
saker fra forsøksrådet. Departementet forsikra oss til slutt
om at innstillinga fra det statlige utvalget ville bli sendt ut
på skolene med en gang den
forelå.
Bort med alt tåkepreik!

Vi oppfordrer alle elevorganisasjoner rundt om i landet
til å følge eksemplet fra Elevutvalget i Oslo og kreve innstillinga sendt ut til skolene.
Vi gjengir resolusjonen fra
Oslo Elevutvalg.
Representantskapet i Elevutvalget samlet 12/9 vet det
foreligger en komiteinnstilling
fra forsøksrådet kalt »Evalueringsproblematikken i det nye
gymnaset». Denne innstillinga

dette er en viktig sak som
svært mange elever er opptatt
av og som derfor bør diskuteres blant elevene på hver enkelt skole. Elevutvalget ber
derfor at Kirke og Undervisningsdepartementet
straks
sender denne innstillinga ut
til diskusjon på skolene og at
denne ikke på noen måte blir
diskriminert i forhold til innstillinga fra det statlige utvalget.»

Departementet setter
byråkrater i gang med
å skrive tjukke komiteinnstillinger.
Når det for en gangs skyld
kommer noe brukbart ut
av det, vil ikke departementet at folk skal få
se det !
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Rade Garde
Avisa til RØD UNGDOM

adresse:

Trykt hos All Duplo Trykk
OSLO 1973.

c/o Klassekampens distribusjon,
Boks6179 ETTE RSTAD,Oslo 6.
Postgiro 20 60 68.

Helge Øgrim: Noe av det
viktigste dette valget viser er
at folk bryter opp fra gammel
partitilknytning. »Ansvarlige
politikere» sier at dette er rot
og at det er farlig for
demokratiet. Jeg ser dette
som helt naturlig ettersom de
borgerlige politikerne inkludert Arbeiderpartiet har fort
en folkefiendtlig politikk.
Særlig er jeg glad for APs
tilbakegang. APs apparat har
vært som en klam hånd over
arbeiderbevegelsen i mange
tiår. Jo mer den handa tvinges
til å slippe taket, jo bedre er
mulighetene for en progressiv
og revolusjonær utvikling i
arbeiderklassen.
RG: Hva med oppslutninga
om Anders Lange?
HO: Ja, først vil jeg si at sjøl
om Lange er en fascist, så
betyr ikke det at de 100 000
som stemte på han er
fascister. Skylda for Langes
oppslutning ligger jo hos de
partiene som har brukt
regjeringsmakta til å kjøre en
slik skattepolitikk at det er
mulig for en Anders Lange å

det venstrealternativet som er
stort og har størst mandatsjanser. Delvis kommer det av
at for folk flest ser det ennå
ut som det er Stortinget som
har makta i Norge, det vi
kaller parlamentariske illusjoner. Det er forblinda politikk
å oppfatte det som et
nederlag at folk gikk til SV.

Det som står igjen er å se
hvordan SV vil forvalte den
tilliten de har fått. Den ene
muligheten er at de tar
reinhårige og modige standpunkter for å drive folk vekk
fra AP. Den andre muligheten
er å la seg fange opp av
stortingsspillet, bli »ansvarlige
politikere» og overholde Stortingets spilleregler uten å vise
vilje til å bryte med AP.
RG: Hva synes du om
valgkampen til Rød Valgallianse?

HØ: Det som er positivt er
at vi har drevet en valgkamp
som har gjort våre standpunkter og politikken vår

selve stemmetallet. Både fordi
en del av den revolusjonære
bevegelsen er under stemmerettsalderen, og fordi en god
del åpenbart stemte »taktisk»
fordi SV hadde større mandatsjanser.
RG: Kan du si noe om
betydninga av dette valget?
HO: Som vi sa før valget:
Norge ville få en borgerlig
regjering. Det har vi fått, og vi
vil bekjempe denne regjeringa
og dens politikk. Hvis denne
kampen skal bety noe, må
den føres i gatene, på skolene

HELGE ØGRIM, formann i RØD UNGDOM :

OM VALG OG
REVOLUSJONÆRT
ARBEID
ta opp disse sakene, men lure
folk med på en brun politisk
linje.
RG: Hva med den store
oppslutninga om Sosialistisk
Valgforbund?
HØ: Jeg ser oppslutninga
om SV som positiv fordi den
uttrykker at svære folkegrupper er på vei mot venstre
og ønsker å bryte med AP.
Det at denne venstreutviklinga i første rekke tilfalt SV
ved valget er ikke rart. Det er
naturlig at folk søker seg til
111••111111111111111111111•1111
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kjent over hele landet. Vi har
bidratt til den folkelige
kampen ved å ta opp
kampsaker som moms og
kvinnekamp f.eks.
Selve valget viste også at vi
virkelig er en landsomfattende bevegelse.
Vi hadde ventet en noe
større oppslutning i stemmetall, i alle fall i Oslo og en del
andre større byer. Men
oppslutninga om politikken
vår er utvilsomt langt større
enn det som kom til uttrykk i

og på arbeidsplassene. Denne
kampens styrke avhenger av
at alle progressive blir i stand
til å forene seg i større grad
enn hittil. Jeg tenker særlig
på å bygge ut et regelmessig
samarbeid med de ungdomssom har
organisasjonene
støtta SV og Rød Ungdom,
pluss uavhengige.
Vi har allerede sett tendenser til at SV slår seg på
brøstet og tenker »vi er store»
og ut fra dette ønsker å
utelukke andre i interesse-

kampen og i solidaritetsarbeidet. Dette vil vi advare
mot. Stortingsvalget har ikke
gjort forholda bedre for oss,
og skal det oppnås må de
breie ungdomsmassene trekkes med i aktiv kamp. Den
som prøver å gamble med
denne enheten og bredden i
ungdomskampen gjør
en
alvorlig feil.
Dessuten, å prøve å skyve
ut den største sosialistiske
ungdomsorganisasjonen
vil
nok vise seg som en temmelig
håpløs oppgave.
Samtidig som vi vil slåss for
enhet vil vi bygge ut vårt
revolusjonære
sjølstendige
arbeid. Vi inviterer alle
progressive til å diskutere
hvordan kampen for sosialismen i Norge skal føres. Den
interessen og begeistringa for
sosialismen som fins blant
ungdommen må ikke skusles
bort. Hvis den ikke fører til
en større forståelse for at
revolusjonen er nødvendig og
at alle som vil ha et annet
samfunn må organisere seg og
kjempe for det, er lite
oppnådd.
Vi - må styrke arbeidet for å
trekke folk over til en
revolusjonær og kommunistisk linje. Skal folket ta
makta i Norge, trengs det en
samfunnsanalyse
og
klar
sterke kommunistiske organisasjoner. Det er bare den
marxist-leninistiske bevegelsen som tar vare på disse
oppgavene.
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